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Fonds,- privat- og firmastøtte til Plant et Træ i 2015
Plant et Træ ejer ikke nogen form for formue, da alle bidrag går til plantningssagen. 
Vi kunne intet udrette uden den økonomisk hjælp fra følgende, som vi herved 
takker varmt:

H.K.H. Kronprinsessen modtog Plant et Træ’s Bjørn Wiinblad plakat  
“For every child a tree” som tak for hendes medvirken i skolernes planteuge, 
der blev skudt i gang i Albertslund den 2. november 2015. Plant et Træ’s 
landsformand Eric Pettersson overrakte plakaten.

www.plant-et-trae.dk

•	 Oticon Fonden
•	 Sitas
•	 Simon Spies Fonden
•	 Tips- og lottomidlerne
•	 Torkil Olesen (Privat)
•	 Toyota Fonden
•	 Viking Creas

•	15. Juni Fonden
•	Arla
•	Boxer TV
•	 Creas
•		Duba	•	B8
•	 Kubus
•	 Martin Pedersens Mindelegat
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Træpleje i Rom
Den ikke-katolske Kirkegaard i Rom er bemærkelsesværdig på mange måder og meget besøgt af pårørende 
og byens gæster, som opsøger den for dér at nyde skønhed, stilhed og en flig af den – også danske - 
personhistorie,	der	findes.	Den	første	gravsættelse	der	fandt	sted,	var	en	engelsk	studerende	i	1738	–	en	
byplan	over	Rom	synes	at	vise	kirkegården	tilbage	til	1748.
Kirkegården ligger som en fredfyldt oase med høje træer omsluttet af Den Aurelianske Mur lige ved  
Cestius Pyramiden.

Hvad man måske ikke umiddelbart tænker på er, at træerne nyder 
stor bevågenhed og omhyggelig pleje, og at hvert enkelt træ endda er 
forsynet med et nummer.
’Billedet med de høje kraner viser begyndelsen på, hvordan et stort 
fyrretræ fjernes af specialister’, fortæller Nicholas Stanley-Price, 
redaktør for kirkegårdens venneblad. ’Det er den eneste måde, det 
kan gøres på. Til arbejdet med mindre træer som f.eks. beskæring af 
cypresser bestiller kirkegården professionelle træ-klatrere, som bruger 
bjergbestiger-teknik for at komme op i træerne’.

Den ikke-katolske Kirkegaard
Via Caio Cestio 6
Rom Foto: Nicholas Stanley-Price
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Der er imidlertid også en anden 
stor trussel, som endnu ikke er 
kommet til Danmark - men 
den er på vej. Det er den invasive 
Asiatiske Pragtbille. Billens larver 
kravler ud af Asketræets véd, og 
blokerer derved vandtilførslen 
til træets krone og grene. 
Resultat – træet dør.

Asketræet udryddes ?

Asketræet bruges p.g.a. dets  
skønhed, og hårdhed i meget  
stor grad i møbel og planke-
produktion. Da Ask er en 
meget elastisk, og sej træart 
brugte man i gamle dage 
Ask til flitsbuer, redskaber, 
skafter, spyd og stiger - ja selv 
karosseriet i den traditionsrige 
engelske sportsvogn Morgan 
laves den dag i dag til dels af 
Asketræ.

Der er måske ingen asketræer tilbage i Danmark og Europa om ganske 
få år. Det skyldes bl.a. svampesygdommen Askens Toptørrer, som nedbryder 
asketræets blade og skud. Svampens navn er Askestilkskive og sygdommen 
breder sig hastigt.
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Danmarkslunden

Flere generationer planter og hygger.

Alle træer får et nummer og de plantende et 
lamineret diplom.

Basen på plantningsdagene er altid Den Gamle 
Smedje v. Moesgård Museum.

Efter 17 år væltede der første træ desværre.

En spang forbinder Danmarkslundens stisystem 
med Moesgårds ditto mod nord over Ellerenden.

Ellerendens nye kønne snoede forløb i den sydligste 
del af Danmarkslunden. Udgravet af Aarhus 
Kommune i marts 2016.

Se Danmarkslunden fra 
luften på vimeo.com
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Oversigt over alle træer/numre i Danmarkslunden kan 
ses på Plant et Træ’s hjemmeside www.plant-et-trae.dk

Blik mod Aarhusbugten mod sydøst.

Et øjebliks iagttagelse og reflektion.

Aarhus’ borgmester Jacob Bundsgaard plantede et Egetræ 
skænket af Plant et Træ som tak for den store støtte som  
Aarhus Kommune er i Danmarkslunden.
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®

træ    enEn smuk broderigave til Plant et Træ fra en Træ   en i Aarhus.
Med sine ca. 25 x 40 cm. - et kæmpe arbejde.
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For 3. år i træk har Arla® vist Plant et Træ den venlighed at stille plads på Arla’s økologiske 
Harmonie® Mælkekartoner til rådighed for Plant et Træ i uge 16 til 20 2016. Når man køber Plant 
et Træ’s plakat ”For every child a Tree” tegnet af Bjørn Wiinblad bliver man gratis Træven i 12 måneder.

Du laver dit mælketræ således:

1. Start med en tom mælkekarton

2. Klip med ca. 1 cm mellemrum ca. 1/3 lodret ned fra 
åbningen så du danner 30/40 strimler

3. Grib og klem kartonen sammen med begge dine 
hænder for at forme stammen

4. Mens du klemmer om kartonen slår du bunden ned i 
bordet for at danne roden som træet så står på

5. Du tilretter strimlerne så det ligner et træ 
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Frugttræer, læ- og skyggetræplantninger
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Igen i år har der - takket være vores private Træ    enner og venligtsindede virksomheder og fonde 
 - været leveringer af gratis frugttræsplantager, og læ- og skyggetræer til danske børneinstitutioner.

Børnene samles med forældre, bedsteforældre, institutionens personale og laver en dejlig plantedag. 
Heldigvis modtager vi mange fotos fra plantningerne.
 
Vi har indtil nu leveret over 330 Frugttræplantager og  
læ- og skyggetræsplantninger til ligeså mange  
børneinstitutioner i Danmark

Før

Efter

www.plant-et-trae.dk
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